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1. Introducció 
 
Als països occidentals, l’esperança de vida ha augmentat notablement en el darrer segle 
gràcies als avenços mèdics i tecnològics, als canvis en els hàbits nutricionals i en els estils 
de vida i a l’accés més fàcil de la població als serveis sanitaris, entre altres factors.1 
Espanya és el quart país del món amb l’esperança de vida més alta (82,8 anys), superat 
només pel Japó, Suïssa i Singapur, segons els darrers informes publicats per 
l’Organització Mundial de la Salut. 
 
Els canvis demogràfics dels darrers anys han fet que el sistema de salut hagi d’atendre 
cada vegada un nombre més alt de pacients grans amb pluripatologia i dependència 
funcional progressiva. El model actual d’atenció, orientat a l’atenció dels problemes de 
salut aguts, no dona una resposta adequada a les necessitats d’aquells pacients, per la 
qual cosa cal fer canvis en el model organitzatiu que s’adaptin a aquesta nova i emergent 
realitat.2 
 
En els darrers anys, organitzacions i autors diversos han introduït els conceptes de pacient 
crònic complex i de pacient crònic avançat,3, 4 els quals representen entre el 3 % i el 5 % 
de la població i consumeixen un gran percentatge de recursos, ja que suposen entre el 
20 % i el 40 % dels ingressos hospitalaris; concretament, el 40,5 % ingressen tres 
vegades l’any o més i el 13 % ho fan cinc vegades l’any o més. En definitiva, el 10 % dels 
pacients crònics són responsables del 55 % de les estades hospitalàries i el 5 % d’aquells 
del 42 %.5 
 
Quan ingressen en un hospital d’aguts, els pacients crònics complexos sovint presenten 
problemes afegits al motiu que ocasiona l’ingrés. Entre aquests problemes solen destacar 
les caigudes, el deteriorament cognitiu, els dèficits auditiu i visual, la polifarmàcia, l’insomni, 
la simptomatologia depressiva, la malnutrició i les úlceres cutànies. Tot això provoca 
dependència per a les activitats bàsiques de la vida diària i/o per a les activitats 
instrumentals de la vida diària.6 
 
El deteriorament funcional és una de les complicacions més importants, tenint en compte 
l’alta freqüència que presenta i les greus conseqüències que produeix, com ara la 
dependència, la institucionalització, l’increment del consum de recursos sanitaris i 
l’augment de la mortalitat.6, 7 
 
Els treballs clàssics de Covinsky i col·l. i Sager i col·l. per estudiar l’evolució funcional dels 
pacients de més de 70 anys ingressats en unitats de medicina interna descriuen, 
respectivament, que el 31 % i el 35 % dels pacients donats d’alta presentaven 
deteriorament funcional a l’alta hospitalària global. Es varen obtenir dades similars en 
l’estudi HOPE, en el qual es va constatar que els pacients presentaven a més pèrdua 
funcional rellevant, ja que el 40 % dels que mostraven deteriorament a l’alta era a causa 
del deteriorament en tres o més de les activitats bàsiques de la vida diària. En l’estudi de 
Zisberg i col·l. es descriu un 46 % de deteriorament funcional a l’alta hospitalària global en 
persones de més de 70 anys ingressades en els serveis de medicina interna. Segons 
aquest estudi, al cap d’un mes de l’alta hospitalària el 49 % presentava deteriorament en 
alguna activitat bàsica de la vida diària i el 57 % en alguna activitat instrumental de la vida 
diària. I en estudis de seguiment de tres mesos, el 40 % presentava deteriorament en 
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alguna activitat instrumental de la vida diària i el 19 % en les activitats bàsiques de la vida 
diària.7 
 
A Espanya, Gutiérrez Rodríguez i col·l. varen descriure l’any 1999 una incidència del 
deteriorament funcional a l’alta hospitalària del 70,66 % en una població de pacients de 
més de 65 anys amb un nivell alt d’independència en les activitats bàsiques de la vida 
diària i ingressats en una unitat hospitalària d’aguts. Al cap d’un mes, el deteriorament 
persistia en el 29,3 % dels pacients.8 
 
En conclusió, és evident que la prevenció de les complicacions evitables en aquest perfil 
de la població ha de ser la base de l’atenció hospitalària, no només per millorar la qualitat 
assistencial sinó per eficiència i per obligació moral de l’organització envers la ciutadania. 
 
D’altra banda, les persones de més de 65 anys són el 26 % de les que acudeixen als 
serveis hospitalaris d’urgències i constitueixen el 40 % dels ingressos hospitalaris per 
aquesta via.9 
 
El grup del Atlas de Variaciones en la Práctica Médica del Sistema Nacional de Salud va 
publicar l’any 2010 un treball sobre la variabilitat de les hospitalitzacions de les persones 
grans en el qual es va apuntar que es produeixen als hospitals públics d’Espanya 202 
ingressos l’any per cada 1.000 persones de 65 a 79 anys, i 332 ingressos l’any per cada 
1.000 persones de 80 anys o més. Aquestes altes taxes tenen, a més, la particularitat de 
traduir una variabilitat entre àrees que oscil·len entre 5,5 i 6,5 vegades més en aquelles 
que presenten taxes més altes d’ingressos en comparació amb les que presenten taxes 
més baixes, i es descriu així mateix una variabilitat important entre comunitats autònomes. 
 
El gran volum d’hospitalitzacions es dona per una combinació d’ingressos causats per 
diagnòstics associats a cirurgia electiva (cataractes, malalties del tracte biliar, artrosi, 
hèrnia de la paret abdominal, hiperplàsia de pròstata); descompensacions de malalties 
cròniques (insuficiència cardíaca, malaltia pulmonar crònica, cardiopatia isquèmica, 
diabetis, etc.); quadres aguts (ictus, pneumònia, infart de miocardi, fractura de maluc, 
hemorràgia digestiva), i neoplàsies malignes.10 
 
El Documento de consenso sobre prevención de fragilidad y caídas en la persona mayor, 
aprovat pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, estima que la prevalença 
de la fragilitat entre les persones de més de 65 anys se situa entre el 8,5 % i el 20,4 %. A 
més, la major part del consum de recursos sanitaris i socials que fa qualsevol persona al 
llarg de la seva vida es concentra en els darrers mesos o anys, ja que les persones grans 
generen més del 40 % de la demanda hospitalària en el Sistema Nacional de Salut i els 
costos per atendre-les augmenten contínuament. La valoració geriàtrica integral és 
probablement la manera més bona d’avaluar els pacients fràgils, ja que permet valorar els 
múltiples components que condicionen l’evolució de la fragilitat i, en conseqüència, traçar 
un pla de cures ajustat a les seves necessitats individuals.11 
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L’estratificació de la població per grups de morbiditat ajustats (GMA) permet classificar la 
població segons la complexitat que presenta, per la qual cosa esdevé una eina important 
per identificar-ne les necessitats de salut, anticipar-se a les complicacions i a les 
reaguditzacions i planificar els recursos necessaris. En la piràmide de la figura 1 es pot 
veure l’estratificació feta amb l’eina de GMA. 
 
Figura 1. Estratificació de la població de les Illes Balears (desembre de 2016).. 

 
 
L’estudi prospectiu d’un any a l’atenció primària de Ramírez-Duque i col·l. conclou que el 
24 % dels pacients pluripatològics presentava un índex de Barthel inferior a 60 i que el 
37,75 % patia deteriorament cognitiu.12 
 
Segons la Encuesta Andaluza de Salud de 2007, la prevalença de la cronicitat per als 
pacients de 75 anys o més se situa en el 91,6 %, en el 84,3 % per al grup de 65 a 74 anys, 
en el 73,6 % per a la franja d’edat de 55 a 64 anys i en el 48,4 % per a les persones de 45 
a 54 anys. Pel que fa a la pluripatologia, la prevalença se situa en el 63,5 % en el grup 
d’edat de 85 anys o més, en el 68,6 % entre les persones de 75 a 84 anys, en el 54,2 % 
en la franja de 65 a 74 anys, en el 38,8 % entre les persones de 55 a 64 i en el 17,7 % en 
les de 45 a 54 anys. 
 
L’anàlisi del conjunt de les altes hospitalàries d’Andalusia fa palès que en el 43,14 % 
s’identifica una malaltia crònica que genera discapacitat. A més, entre els anys 2000 i 
2010 es va incrementar un 66,82 % el nombre de pacients crònics complexos o 
pluripatològics. Aquest increment es va apreciar tant en pacients amb grups relacionats 
amb el diagnòstic mèdics com en pacients amb grups relacionats amb el diagnòstic 
quirúrgics, en els quals l’increment de pacients pluripatològics és fins i tot més gran, ja que 
assoleix el 119 % d’increment en el mateix període.13 
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Un estudi lligat a l’hospitalització per malalties cròniques i pluripatologia a partir del 
conjunt mínim bàsic de dades entre els anys 2000 i el 2010 als hospitals del Servicio 
Andaluz de Salud conclou que les altes es varen reduir un 14,15 % en les persones de 
menys de 75 anys però varen augmentar un 47,54 % les altes de les persones de més de 
74 anys. D’altra banda, les estades de persones de més de 75 anys d’edat també varen 
augmentar, un 29,7 %. Del total d’ingressos, el 21,35 % varen ser programats i el 78,75 % 
varen ser urgents, i fins al 8 % varen procedir de consultes. Analitzant la diferència entre 
serveis, els grups relacionats amb el diagnòstic mèdics varen representar el 69,7 % i els 
grups relacionats amb el diagnòstic quirúrgics, el 29,2 %.13 
 
Segons les projeccions de l’Institut Nacional d’Estadística, s’estima que la població de les 
Illes Balears serà l’any 2029 de 1.169.361, de la qual el 22 % (257.260) correspon a 
persones de 65 anys o més.14 

 
Taula 1. Projecció de la població de les Illes Balears entre 2015 i 2029. 

Any 2015 2029 
Població total 1.120.548 1.169.361 
Persones de més de 65 anys 170.900 15,3 % 257.260 22,0 % 

 
Segons dades del Libro blanco de atención a las personas en situación de dependencia 
en España a partir dels resultats de l’enquesta Geriatría XXI, elaborada l’any 2000 per la 
Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia sobre l’atenció geriàtrica especialitzada als 
hospitals d’aguts espanyols, la mitjana d’edat dels pacients hospitalitzats en unitats de 
medicina interna i de geriatria d’aguts havia progressat en els darrers quinze anys des dels 
75 anys fins als 83-84 anys. Els pacients procedien d’urgències en el 80-90 % dels casos. 
Els principals grups relacionats amb el diagnòstic identificats varen ser la insuficiència 
cardíaca, la malaltia pulmonar obstructiva crònica i l’accident cerebrovascular agut. La 
situació funcional dels pacients ingressats corresponia a incapacitat moderada física en 
gairebé el 60 % i a incapacitat moderada mental en el 30 %. La mitjana de temps 
d’estada es va situar en el rang entre 9 i 12 dies. La mortalitat —tot i que variable depenent 
de les característiques de les diferents unitats— era sempre inferior al 15 %. El servei que 
més interconsultes va atendre va ser el de traumatologia (42 %), seguit pel d’urgències 
(24 %).9 

 
Després de el que hem exposat, és imprescindible tenir en compte l’índex d’envelliment i 
la manera d’emmalaltir de la població en els anys vinents per tal de planificar un model 
d’atenció orientat a les necessitats dels pacients crònics complexos i dels pacients crònics 
avançats, tenint en compte que entre l’1 % i l’1,5 % de la població pateix alguna malaltia 
crònica avançada amb necessitat de rebre cures pal·liatives.4 
 
El Servei de Salut de les Illes Balears té el compromís de gestionar la cronicitat i la 
complexitat de manera eficient i amb la millor evidència disponible a fi d’assegurar una 
atenció sanitària de qualitat que doni resposta a les necessitats de salut de la població en 
totes les etapes de la vida essent eficients i assegurant la universalitat i la sostenibilitat del 
sistema sanitari i per a aquest compromís s’ha dissenyat el Mapa estratègic que es pot 
veure en la figura 2.. 



 

Introducció 

 

Atenció al pacient crònic complex i al pacient crònic avançat 11 
 

Figura 2. Mapa estratègic d’atenció a la cronicitat del Servei de Salut de les Illes Balears. 

 
Font pròpia. 

 
És imprescindible donar resposta a aquesta realitat. Una manera de fer-ho és crear unitats 
d’hospitalització específiques de pacients crònics complexos en hospitals d’aguts, on 
s’abordi aquest tipus de pacients d’una manera proactiva, amb identificació precoç, 
assistència continuada i coordinada amb tots els dispositius assistencials, amb l’objectiu 
de millorar l’assistència, els resultats en matèria de salut, la qualitat de vida, l’ús dels 
recursos i la satisfacció dels pacients i dels seus familiars. 
 
Tot això implica un canvi de model de prestació dels serveis sanitaris. És important 
identificar el tipus de pacients que es beneficiarien d’aquest canvi, i per això cal delimitar-
ne els perfils: 

 Pacients amb diverses malalties cròniques avançades (pluripatologia) concurrents. 
Perfil de multimorbiditat greu. 

 Pacients amb alguna malaltia d’un òrgan específic en situació clínica greu que cursa 
amb insuficiència o claudicació de l’òrgan (insuficiència cardíaca, malaltia pulmonar 
obstructiva crònica, insuficiència renal crònica, demència, esquizofrènia, depressió...) 
amb important afectació funcional i/o cognitiva. 

 
La identificació d’aquests pacients permet aplicar intervencions preventives i incorporar-
los a programes d’atenció i gestió de casos amb rutes assistencials i procediments 
específics. 
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Actualment prestam a aquests pacients una atenció episòdica i fragmentada en lloc d’una 
atenció transversal, coordinada i integral, que repercuteix en la seva qualitat de vida i en els 
alts costos, però amb una efectivitat i una eficiència baixes. Per això ens trobam en les 
situacions següents: 

 Alta probabilitat de patir crisis i/o descompensacions freqüents de la malaltia crònica, 
amb simptomatologia múltiple de difícil control. 

 Necessitat de seguiment i vigilància en el temps per proporcionar la intensitat de 
l’atenció que requereixin en cada moment. 

 Gran ús dels serveis d’urgències i freqüents ingressos urgents en un mateix any. 

 Malaltia crònica complexa i/o avançada, que generalment afecta la seva situació 
funcional i amb pronòstic de vida limitat. 

 Gran consum de recursos i de fàrmacs, no sempre indicats i amb efectes secundaris i 
interaccions. 

 Necessitats multidimensionals, clíniques, funcionals, socials i psicològiques que 
requereixen diversos professionals per proporcionar una atenció de qualitat, que no 
tenen. 

 Atenció a càrrec de diversos dispositius utilitzant vies d’atenció d’intensitat despro-
porcionada a la situació. 

 Situació de fragilitat amb risc alt de pèrdua funcional i cognitiva, que el sistema sanitari 
actual no aborda. 

 Síndromes geriàtriques d’aparició progressiva. 

 Sovint, situacions socials adverses. 
 
Hospitals d’aguts 
La pèrdua funcional és una característica constant dels pacients crònics quan ingressen en 
un hospital, per la qual cosa és prioritari potenciar precoçment la mobilització i la 
deambulació, el manteniment i la reeducació dels esfínters, i la conservació de les 
activitats bàsiques de la vida diària. Especialitats mèdiques com la rehabilitació són 
prioritàries en l’atenció dels pacients grans. Molts dels factors associats a un ingrés 
hospitalari provoquen una ràpida pèrdua de massa muscular, però recuperar-la és molt 
lent i difícil.7 

 
Els pacients grans amb pluripatologia sovint presenten descompensacions de la malaltia 
que resulten incapacitants, encara que són potencialment reversibles, com ara els 
accidents cerebrovasculars o les fractures de maluc, que són subsidiaris de programes de 
rehabilitació multidisciplinaris (fisioteràpia, teràpia ocupacional i logoteràpia) i per això han 
de ser atesos en unitats específiques, amb una estructura física adequada i un equip 
interdisciplinari de metges internistes, geriatres o metges de família, infermers entrenats, 
metges rehabilitadors, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, logopedes, etc., que han 
de treballar conjuntament, per afavorir que l’ancià fràgil que ha patit un procés 
incapacitant es reintegri a la vida quotidiana a casa.15 
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Hospitals d’estada mitjana o de convalescència 
Les unitats d’estada mitjana o convalescència varen ser definides per l’INSALUD l’any 
1996 com el nivell assistencial hospitalari destinat a restablir les funcions, les activitats o 
les seqüeles alterades com a resultat de diferents processos previs.16 Els objectius 
primordials d’aquestes unitats són la recuperació funcional i la reducció de la incidència 
d’institucionalització definitiva, la consecució de les quals s’ha d’ajustar a un temps 
d’atenció no gaire prolongat a fi d’augmentar l’eficiència d’aquestes unitats. En aquest 
sentit, l’avaluació dels factors clínics, funcionals, mentals i socials és un dels aspectes 
bàsics per optimitzar el rendiment d’aquestes unitats. Alguns autors postulen que aplicar 
l’escala de Barthel podria ser un instrument d’avaluació eficaç en aquestes unitats i 
consideren que l’ingrés dels pacients és adequat mentre aconsegueixin una millora de la 
situació funcional. Tanmateix, tant el guany funcional com l’estada hospitalària i l’eficiència 
poden estar condicionats per la complexitat de les característiques dels pacients.17 

 

És intenció del Servei de Salut de les Illes Balears implementar un projecte per a pacients 
crònics complexos i pacients crònics avançats als hospitals d’estada mitjana o de 
convalescència, tant públics com concertats (Hospital General, Hospital Joan March i 
Hospital Sant Joan de Déu), per avaluar la qualitat en termes de guany funcional per mitjà 
de l’escala de Barthel, de la institucionalització posterior, de les estades i de la mortalitat, 
tal com s’ha fet en altres comunitats autònomes. 
 
Les unitats d’estada mitjana o convalescència són el primer nivell assistencial avaluat i el 
que té el grau d’evidència científica més gran. Malgrat això, el grau de desenvolupament en 
els diferents sistemes sanitaris és més lent del que els establits beneficis farien preveure. 
Aquestes unitats han demostrat que un any després de l’alta hospitalària s’ha reduït la 
mortalitat en el grup de pacients tractats a la unitat ubicada en un hospital d’aguts (23,8 % 
vs. 48,3 %) i també ha minvat la institucionalització (12,7 % vs. 30 %). A més, ha millorat la 
situació funcional en les activitats bàsiques de la vida diària (48,4 % vs. 25,4 %) i de les 
activitats instrumentals de la vida diària (46,8 % vs. 30,5 %). D’altra banda, també han 
millorat la situació cognitiva (35,6 % vs. 22,4 %) i la situació afectiva (42,4 % vs. 24,1 %) i 
s’ha reduït el nombre d’estades hospitalàries i de reingressos i els costos de l’atenció.15 
 
La finalitat del projecte és que el pacient crònic complex i el pacient crònic avançat rebin 
una atenció proactiva, resolutiva, adequada, eficient i satisfactòria en qualsevol moment i 
etapa de la vida, amb la intensitat que requereixi. Aquesta atenció s’ha de proporcionar en 
el dispositiu més adequat, però el domicili és l’eix sobre el qual han de pivotar tots els 
recursos per millorar la qualitat de vida i els resultats en matèria de salut garantint un ús 
eficient dels recursos. 
 
L’atenció d’aquests pacients requereix un canvi de model assistencial, que afecta les 
organitzacions sanitàries i els seus professionals, els pacients i els seus cuidadors. La clau 
del model és una coordinació assistencial dels diferents nivells i professionals que permeti 
donar una resposta ràpida a domicili i amb la intensitat que requereixi cada moment, 
utilitzant els recursos més adequats si és necessària l’hospitalització. 
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2. Definicions 
 
2.1. Definició de pacient crònic complex 

Allò que defineix aquest tipus de pacient és la concurrència de diverses patologies 
cròniques i descompensacions freqüents amb un risc alt de pèrdua funcional, que fan 
necessària la utilització ordenada dels diversos nivells assistencials, i en alguns casos els 
serveis sanitaris i socials. 
 
Hem considerat la classificació que proposen els articles de García-Morillo i Ollero 
Barturone perquè són una eina que té en compte la situació funcional, a més de la 
repercussió biològica sobre el pacient amb comorbiditats.18, 19 Es considera com a pacient 
crònic complex la persona que presenta aquestes característiques: 

 
1) Dues malalties o més en les condicions següents: 
 Categoria A 

− insuficiència cardíacaa 
− cardiopatia isquèmicaa 

 Categoria B 
− malaltia crònica osteoarticular amb limitació funcionalb 
− vasculitis i connectivopaties 
− insuficiència renal crònica 

 Categoria C 
− limitació crònica en el flux aeri, asma bronquial o hipoventilació alveolar amb 

limitació funcionala 
− cor pulmonar crònica 

 Categoria D 
− malaltia inflamatòria crònica intestinal 
− hepatopatia crònica simptomàtica o en activitat 

 Categoria E 
− malaltia neurològica amb dèficit motor o cognitiu que genera discapacitatc 

 Categoria F 
− arteriopatia perifèrica simptomàtica 
− diabetis mellitus amb repercussió visceral diferent de la cardiopatia isquèmicad 

 Categoria G 
− malaltia hematològica simptomàtica i no subsidiària de tractament 

especialitzate 
− malaltia oncològica activa no subsidiària de tractament oncològic actiue 

 
La hipertensió arterial, la hiperlipèmia i altres malalties cròniques (algunes de les quals 
de prevalença alta) no han estat considerades per si mateixes sinó per l’òrgan sobre el 
qual provoquen el mal, a fi de definir una població més homogènia amb uns requeriments 
assistencials similars. 
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(a) Amb símptomes continus o reaguditzacions freqüents. 
(b) Puntuació en l’escala de Barthel  60 en situació d’estabilitat clínica. 
(c) Puntuació en l’escala de Barthel  60 i/o deteriorament cognitiu moderat (Pfeiffer  5). 
(d) Amb retinopatia proliferativa, albuminúria, accident cerebrovascular o neuropatia 

simptomàtica. 
(e) Pacients que no requereixen tractament ni medicació que obligui a fer-ne un seguiment a 

càrrec dels serveis d’hematologia o oncologia. 
 
2) Una sola malaltia crònica amb afectació greu i important pèrdua funcional i/o 

cognitiva. Cal utilitzar com a factor pronòstic l’estat funcional (escales de Barthel i 
Pfeiffer) i la presència de símptomes continus o descompensacions freqüents. 

 
La presència de símptomes continus i/o de descompensacions freqüents reflecteix amb 
més precisió la fragilitat, per diverses raons (vegeu la figura 2): 

 perquè és un indicador clau de la qualitat de vida; 

 perquè un deteriorament de la situació funcional implica efectes negatius sobre la 
salut dels pacients, com ara un cost més alt i més cures mèdiques; 

 perquè proporciona un mesurament de l’efecte final d’una malaltia o d’un grup de 
malalties en la història biològica del pacient.18, 19 

 
Figura 3. Evolució del procés patològic cap a la situació de dependència. 
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2.2. Definició de pacient crònic avançat 

Per ser catalogat com a pacient crònic avançat cal complir aquests criteris: 

 Criteris de pacient crònic complex. 

 NECPAL CCOMS-ICO© positiu. 

 El pacient ha d’estar diagnosticat i avaluat i no ha de necessitar noves exploracions 
sofisticades: cateterisme, monitoratge cardíac, tomografia computada, ressonància 
magnètica, endoscòpia, radiologia intervencionista... 

 No ha d’estar indicat cap tractament agressiu o invasiu: intervenció quirúrgica, 
angioplàstia, ingrés a la unitat de cures intensives, ventilació assistida, monitoratge 
cardíac, medicació especial que requereixi un control específic... 

 Per identificar-lo és necessari el consentiment del pacient, o de la seva família si aquell 
no pot donar-lo. 

 
El document Estrategia para el abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de 
Salud, publicat pel Ministeri de Sanitat l’any 2012, fa palès que els pacients amb més 
complexitat i/o amb pluripatologia necessiten una gestió integral del cas en conjunt, amb 
cures fonamentalment professionals, dirigides als pacients i al seu entorn cuidador.21 
 
Cal implementar nous models organitzatius que assegurin la qualitat i la continuïtat 
assistencial amb una gestió de casos que es dugui a terme per mitjà d’un procés de 
valoració, planificació, coordinació i avaluació. La infermera gestora de casos ha de ser una 
agent de canvi dins l’organització que garanteixi la continuïtat assistencial entre tots els 
àmbits assistencials fent un ús adequat de tots els recursos.22-24 
 



 

Objectius 

 

Atenció al pacient crònic complex i al pacient crònic avançat 17 
 

3. Objectius 
 
Objectiu general 

Millorar la qualitat de l’atenció als pacients crònics complexos i als pacients crònics 
avançats, a les seves famílies i als seus cuidadors mantenint-los el màxim temps possible 
en l’entorn comunitari i amb la millor qualitat de vida possible. 
 
Objectius específics 

 Identificar els pacients crònics complexos i els pacients crònics avançats en els 
sistemes d’informació sanitaris. 

 Prevenir o retardar la pèrdua de la capacitat funcional o millorar la capacitat funcional i 
cognitiva en tots els nivells assistencials. 

 Abordar la malnutrició en els pacients amb alguna malaltia crònica complexa o 
avançada. 

 Millorar l’abordatge dels infants i dels joves amb alguna malaltia crònica complexa o 
avançada per mitjà d’una coordinació eficaç entre els àmbits hospitalari i comunitari. 

 Abordar la polimedicació per prevenir activament les caigudes, les reaccions adverses 
i les interaccions. 

 Proporcionar una atenció adequada i continuada del tipus “7 dies - 24 hores - 365 
dies” a domicili, a residències i a centres hospitalaris, amb atenció especial a la 
proactivitat i a la resolució de les crisis. 

 Reduir el nombre d’ingressos de pacients crònics complexos i de pacients crònics 
avançats i el nombre de visites als serveis d’urgències potenciant l’atenció integral de 
qualitat en l’atenció primària, especialment a domicili. 

 Evitar proves diagnòstiques i exploracions als pacients amb alguna malaltia crònica 
complexa o avançada quan no suposin un augment de la qualitat assistencial o de la 
qualitat de vida dels pacients. 

 Establir una coordinació eficaç amb els dispositius socials per solucionar la 
problemàtica social, especialment en els casos de pacients amb gran dependència. 

 Proporcionar atenció pal·liativa en tots els recursos i nivells adequant la intensitat a les 
necessitats de cada moment evolutiu. 

 Assegurar la ruta assistencial establida per als pacients crònics complexos. 

 Assegurar la ruta assistencial establida per als pacients crònics avançats. 

 Facilitar les ajudes tècniques i els recursos necessaris per mitjà dels circuits establits. 

 Garantir la continuïtat assistencial per mitjà de la coordinació de totes les intervencions 
que el pacient requereix durant el procés assistencial. 

 Fomentar l’autonomia i l’autocura del pacient, de la seva família i del cuidador donant-
los les habilitats i els coneixements necessaris per aconseguir una gestió adequada de 
la salut. 
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 Impulsar la planificació anticipada de les decisions del pacient crònic avançat per 
centrar l’atenció en aquest i en la seva família i evitar intervencions indesitjables en les 
fases avançades de la malaltia. 

 Impartir tallers als cuidadors de pacients crònics complexos i de pacients crònics 
avançats per millorar-ne la qualitat de vida. 
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4. Identificació i registre dels pacients crònics complexos i dels pacients 
crònics avançats 

 
Els criteris exposats més amunt poden servir d’orientació als professionals mèdics i 
d’infermeria que atenen aquests pacients, però han de ser aquells qui n’han de fer la 
captació definitiva. Recomanam que el metge i l’infermer referents de l’atenció primària, de 
les unitats de pacients crònics complexos dels hospitals d’aguts i de les unitats de pacients 
crònics avançats dels hospitals d’estada mitjana decideixin de manera consensuada en 
cada nivell si s’inclou un pacient en el Programa. Proposam identificar aquests pacients en 
la història clínica per facilitar-ne la visibilitat i l’activació dels recursos que puguin requerir 
(vegeu la figura 3). 
 
Posteriorment habilitarem rutes assistencials per a pacients específics i per a l’ingrés de 
pacients crònics avançats als hospitals d’estada mitjana des del domicili per evitar que 
passin pels serveis hospitalaris d’urgències. Un element clau serà activar les alarmes 
corporatives que identifiquin aquests pacients de manera clara i senzilla en tots els 
sistemes d’informació per facilitar les transicions entre els nivells i els dispositius. 
 
Un aspecte important que s’ha de tenir en compte en el registre dels pacients crònics 
avançats és que, a més de complir els criteris comentats, s’ha de tenir necessàriament 
amb l’acceptació voluntària del pacient, o bé de la seva família si aquell no està en 
condicions de prendre una decisió. 
 
Figura 4. Identificació i registre dels pacients crònics complexos i dels pacients crònics avançats. 
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L’estratificació per grups de morbiditat avançada permetrà en un futur pròxim 
proporcionar a cada professional una llista de pacients susceptibles de ser classificats 
com a pacient crònic complex o pacient crònic avançat. L’estratificació es podrà 
complementar amb altres variables, com ara el consum de fàrmacs, els diagnòstics 
hospitalaris i paràmetres funcionals i psicosocials (índex de Barthel, de Pfeiffer, de Lawton 
i Brody, etc.). En tot cas, els models d’estratificació són un instrument de suport per a la 
presa de decisions, que sempre han de ser contrastats pels professionals clínics. 
 
Els professionals sanitaris de medicina i d’infermeria han d’emplenar en els sistemes 
d’informació registres específics sobre els pacients crònics complexos i els pacients 
crònics avançats que permetin identificar-los fàcilment. Convé que aquest registre 
contengui informació sobre les patologies principals, la situació funcional i psicosocial, les 
voluntats anticipades i el nivell terapèutic.3, 4 
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5. Model d’atenció 
 
5.1. Pacient crònic complex 

a) Valoració integral i multidimensional del pacient recollint la informació de les 
àrees definides en la taula 2. 

 
Taula 2. Àrees de valoració i instruments per valorar els pacients crònics complexos. 

Àrees Instrument 
Situació clínica Principals diagnòstics clínics i síndromes geriàtriques 
Valoració infermera Principals diagnòstics d’independència i d’autonomia 
Valoració funcional Índex de Barthel i escala de Lawton i Brody 
Valoració cognitiva Test de Pfeiffer 
Valoració social Diagnòstics socials, escala de Gijón 
Valoració del cuidador Test de Zarit 
Estat nutricional MNA 
Dolor Escala analògica visual (EVA) / PAINAD 
Font pròpia. 
 

b) Establiment d’un pla de cures d’acord amb els resultats de l’avaluació: és 
fonamental educar el pacient, la seva família i el seu cuidador sobre els senyals 
d’alarma que els permetin actuar de manera proactiva i evitar les 
descompensacions greus. El pla de cures s’ha de revisar cada sis mesos i 
després de cada descompensació greu. 

 
c) Revisió de la situació clínica integral, almenys una vegada l’any o després de 

cada descompensació greu, incorporant en els sistemes d’informació els canvis 
que es produeixin per tal de mantenir actualitzada la informació. 

 
d) Revisió semestral o després de cada descompensació greu de la pauta 

farmacològica: recomanam seguir el procés de conciliació farmacoterapèutica i 
utilitzar instruments com ara START-STOPP.26 

 
e) Atenció domiciliària: és un dels punts clau per aconseguir una assistència 

continuada i de qualitat i evitar els ingressos innecessaris: 

1) El seguiment l’han de fer els equips referents de l’atenció primària per mitjà 
de visites presencials programades, a demanda i amb contactes telefònics. 
És molt important fer un mínim de visites presencials. 

2) El pacient ha de disposar d’un document en el qual s’identifiquin els 
professionals de referència, es detalli un pla de visites a domicili i es faciliti 
un número de telèfon de contacte durant les 24 hores de cada dia de l’any al 
qual adreçar-se en cas de crisi. 

3) Cal establir plans d’atenció compartits amb els dispositius d’atenció 
continuada (061 i SUAP) que permetin proporcionar una atenció proactiva i 
continuada durant la nit i durant els caps de setmana i els dies festius. 
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f) Atenció hospitalària: en les situacions en què la crisi no es pugui resoldre, els 
pacients crònics complexos han de ser atesos als hospitals d’aguts: 

1) Urgències: els sistemes d’informació han de permetre identificar els pacients 
crònics complexos. 

2) Els pacients crònics complexos han de disposar d’una infermera gestora de 
casos i d’un metge internista de referència que l’atenguin en unitats 
específiques en cas d’ingrés. 

3) Consulta de resolució ràpida per a pacients crònics complexos ubicada als 
hospitals de dia.22 

4) La valoració en l’àmbit hospitalari ha de ser integral i multidimensional i ha 
d’estar d’acord amb el pla de cures vigent.25 

 

Figura 5. Model d’atenció del pacient crònic complex. 
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Ruta assistencial del pacient crònic complex 
1. Si presenta descompensació, el pacient ha de contactar telefònicament amb el seu 

equip referent de l’atenció primària de 8.00 a 15.00 hores o amb el 061 els 
horabaixes, de nits, els dies festius i els caps de setmana: 

a) Si la consulta telefònica soluciona el problema, es pot tancar l’episodi i programar 
una visita domiciliària, si és necessària. 

b) Si la consulta no soluciona el problema, s’ha d’activar la valoració domiciliària 
urgent. 

 
2. Valoració domiciliària: 

a) L’ha de fer el metge o la infermera del centre de salut entre les 8.00 i les 15.00 
hores. 

b) D’horabaixa (de 15.00 a 20.00 hores), de nit, els dies festius i els caps de setmana 
cal contactar amb el 061, que activarà el SUAP per a la valoració domiciliària. 

c) Si la valoració soluciona el problema, es tanca l’episodi i es programen controls 
posteriors a domicili. Si no, s’ha de traslladar el pacient a un hospital d’aguts. 

 
3. Hospital d’aguts: 

a) Es pot remetre el pacient a les consultes d’alta resolució per a pacients crònics 
complexos de 8.00 a 15.00 hores, havent-hi contactat prèviament per telèfon. 

b) D’horabaixa, de nit, els dies festius i els caps de setmana s’ha de traslladar el 
pacient al servei d’urgències. 

c) Després de la valoració al servei d’urgències: 

1) El pacient pot rebre l’alta, de manera que s’activarà el control del cas a càrrec 
dels equips domiciliaris. 

2) El pacient pot ingressar a la unitat de pacient crònic complex de l’hospital.25 
Una vegada solucionada la descompensació, rebrà l’alta amb un informe d’alta 
integral mèdic i infermer, revisió de la medicació i planificació de l’alta a càrrec 
de la infermera gestora de casos de l’hospital, i s’activarà el seguiment 
domiciliari a càrrec dels equips comunitaris. Si requereix un període de 
convalescència i rehabilitació, s’ha de traslladar el pacient a l’hospital d’estada 
mitjana de referència. 

 
4. Hospital d’estada mitjana 

El pacient hi rebrà tractament, cures i rehabilitació. Una vegada solucionat l’episodi, el 
pacient rebrà l’alta amb un informe integral mèdic i infermer, revisió de la medicació i 
planificació a càrrec de la infermera gestora de casos, i s’activarà el control del cas a 
càrrec dels equips domiciliaris. 
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Figura 6. Ruta assistencial del pacient crònic complex. 

 
dl.-dv: del dilluns al divendres. IC: infermera comunitària. IGC: infermera gestora de casos. MF: metge de família. PAC: punt d’atenció 
continuada. PCC: pacient crònic complex. PTI: pla de tractament individual. SUAP: Servei d’Urgències d’Atenció Primària. UEC: unitat 
d’estada curta.  
 
 
5.2. Pacient crònic avançat 

a) Valoració integral i multidimensional del pacient recollint la informació de les 
àrees definides en la taula 3. 

 
Taula 3. Àrees de valoració i instruments per valorar els pacients crònics avançats. 

Àrees Instrument 
Situació clínica Principals diagnòstics clínics i síndromes geriàtriques 
Valoració infermera Principals diagnòstics d’independència i d’autonomia 
Valoració funcional Índex de Barthel i escala de Lowton i Brody 
Valoració cognitiva Test de Pfeiffer 
Valoració social Diagnòstics socials, escala de Gijón 
Valoració del cuidador Test de Zarit 
Estat nutricional MNA 
Complexitat en cures pal·liatives IDC-Pal 
Dolor Escala analògica visual (EVA) / PAINAD 
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b) Establiment d’un pla de cures d’acord amb els resultats de l’avaluació: és 
fonamental educar el pacient, la seva família i el seu cuidador sobre els senyals 
d’alarma de manera que puguin actuar de manera proactiva i evitar les 
descompensacions greus. El pla de cures s’ha de revisar cada sis mesos i 
després de cada descompensació greu. 

 
c) Revisió de la situació clínica integral, almenys una vegada l’any o després de 

cada descompensació greu, incorporant en els sistemes d’informació els canvis 
que es produeixin per tal de mantenir actualitzada la informació. 

 
d) Identificar les necessitats de cures pal·liatives d’aquests pacients i la complexitat 

amb els objectius següents: 

1) Saber els valors i les preferències del pacient i de la seva família, cosa que 
permetrà elaborar un pla de decisions avançades amb objectius específics 
per a cada situació evolutiva. 

2) Identificar per mitjà de l’IDC-Pal els pacients amb complexitat clínica que es 
podran beneficiar dels ESAD i dels equips hospitalaris especialitzats en cures 
pal·liatives. 

 
e) Cal disposar de registre i d’alarmes dels pacients crònics avançats en tots els 

sistemes d’informació. 
 

f) Revisió semestral o després de cada descompensació greu de la pauta 
farmacològica seguint la Guia de recomanacions per a l’atenció dels pacients 
polimedicats, publicada pel Servei de Salut de les Illes Balears, que utilitza 
instruments com ara START-STOPP.26 Especialment en els casos en què el 
pronòstic de vida sigui limitat, recomanam suspendre els tractaments que no 
aportin beneficis a curt termini. 

 
g) Atenció domiciliària: és un dels punts clau per aconseguir una assistència 

continuada i de qualitat i evitar els ingressos innecessaris. 

1) El seguiment l’han de fer els equips referents de l’atenció primària per mitjà 
de visites presencials programades, a demanda i amb contactes telefònics. 
És molt important fer un mínim de visites presencials. 

2) En els casos que presentin una complexitat ALTA identificada per mitjà de 
l’IDC-Pal, els ESAD poden col·laborar en la prestació assistencial quan l’equip 
d’atenció primària ho sol·liciti. 

3) El pacient ha de disposar d’un document en el qual s’identifiquin els 
professionals de referència, es detalli un pla de visites a domicili i es faciliti 
un número de telèfon de contacte durant les 24 hores de cada dia de l’any al 
qual adreçar-se en cas de crisi. 

4) Cal establir plans d’atenció compartits amb els dispositius d’atenció 
continuada (061, SUAP i ESAD) que permetin proporcionar una atenció 
proactiva i continuada de nit i durant els caps de setmana i els dies festius. 
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h) Atenció hospitalària: en les situacions en què la crisi no es pugui resoldre, els 
pacients crònics avançats han de ser atesos als hospitals d’estada mitjana: 

1) Ingrés directe des del domicili a l’hospital d’estada mitjana en les unitats per 
a pacients crònics avançats o en unitats de pal·liatius complexos (PCA de 
complexitat alta), evitant passar pel servei d’urgències. En els sistemes 
d’informació han d’estar identificats clarament perquè s’activi la ruta 
assistencial específica. 

2) La valoració en l’àmbit hospitalari ha de ser integral i multidimensional i ha 
d’estar d’acord amb el pla de cures i el pla de decisions avançat vigents 
(vegeu la figura 6). 

 
Figura 7. Model d’atenció del pacient crònic avançat. 

 
 
 
Ruta assistencial del pacient crònic avançat 
1. Si presenta descompensació, el pacient ha de contactar telefònicament amb el seu 

equip referent de l’atenció primària de 8.00 a 15.00 hores o amb el 061 els 
horabaixes, de nit, els dies festius i els caps de setmana: 

a) Si la consulta telefònica soluciona el problema, es pot tancar l’episodi i programar 
una visita domiciliària, si és necessària. 

b) Si la consulta no soluciona el problema, s’ha d’activar la valoració domiciliària 
urgent. 
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2. Valoració domiciliària: 

a) L’ha de fer el metge o la infermera del centre de salut entre les 8.00 i les 15.00 
hores del dilluns al divendres. 

b) L’ha de fer l’ESAD entre les 8.00 i les 20.00 hores del dilluns al divendres (PCA de 
complexitat alta en el programa de l’ESAD). 

c) D’horabaixa (de 15.00 a 20.00 hores), de nit, els dies festius i els caps de setmana 
cal contactar amb el 061, que activarà el SUAP per a la valoració domiciliària. 

d) Si la valoració soluciona el problema, es tanca l’episodi i es programen controls 
posteriors a domicili. Si no, s’ha de traslladar el pacient a un hospital d’estada 
mitjana. 

 
3. Hospital d’estada mitjana: 

a) Després de la valoració domiciliària, la infermera gestora de casos comunitària i la 
infermera gestora de casos sociosanitària han de gestionar l’ingrés directe 
juntament amb el servei d’admissió del centre durant l’horari de 8.00 a 15.00 dels 
dies laborables. 

b) D’horabaixa, de nit, els dies festius i els caps de setmana, el 061 o l’ESAD ha de 
contactar amb el metge de guàrdia de l’hospital per gestionar l’ingrés directe. 

c) El pacient hi rebrà tractament, cures i rehabilitació. Una vegada solucionat l’episodi, 
el pacient rebrà l’alta amb un informe integral mèdic i infermer, revisió de la 
medicació i planificació a càrrec de la infermera gestora de casos, i s’activarà el 
control del cas a càrrec dels equips domiciliaris. 

 
Figura 8. Ruta assistencial del pacient crònic avançat. 

 
dl.-dv.: del dilluns al divendres. IC: infermera comunitària. IGC: infermera gestora de casos. MF: metge de família. PAC: punt d’atenció 
continuada. PCA: pacient crònic avançat. PDA: pla de decisions avançat. SUAP: Servei d’Urgències d’Atenció Primària.  
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6. Indicadors de qualitat 
 
A continuació definim uns indicadors per avaluar els programes de pacient crònic complex 
i de pacient crònic avançat. Es tracta d’indicadors preliminars i susceptibles de modificació 
que proposam per a 2017 i que es treballaran i es perfeccionaran a mesura que 
s’implementi el Programa. 
 
Objectiu 1: identificar els pacients crònics complexos i els pacients crònics avançats 
en els sistemes d’informació sanitaris 
 
1) Cobertura de l’atenció del pacient crònic complex 
Indicador Percentatge de pacients inclosos en el Programa de pacient crònic complex 

Numerador Nombre de pacients inclosos en el Programa de pacient crònic complex  100 

Denominador Nombre esperat de pacients crònics complexos  

Criteri de revisió 
Es considera que un pacient és dins el Programa quan està activada l’alarma pel clínic 
de pacient crònic complex. El nombre esperat de pacients es mesura a partir de 
dades de prevalença (4 % del total de la població) 

Estàndard diana  75 % del 4 % esperat com a objectiu inicial. Al final del pilotatge, 100 % 

 
2) Cobertura de l’atenció del pacient crònic avançat  
Indicador Percentatge de pacients inclosos en el Programa de pacient crònic avançat  

Numerador Nombre de pacients inclosos en el Programa de pacient crònic avançat  100 

Denominador Nombre esperat de pacients crònics avançats 

Criteri de revisió 
Es considera que un pacient és dins el Programa quan està activada l’alarma pel clínic 
de pacient crònic avançat i té un NECPAL positiu. El nombre esperat de pacients es 
mesura a partir de dades de prevalença (1,5 % del total de la població) 

Estàndard diana  75 % de l’1,5 % esperat com a objectiu inicial. Al final del pilotatge, 100 % 
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Objectiu 2: prevenir el deteriorament funcional i cognitiu o millorar-lo optimitzant 
l’atenció domiciliària i dissenyant un pla terapèutic integrat 
 
3) Valoració de la capacitat funcional dels pacients crònics complexos i dels pacients crònics 

avançats 

Indicador Percentatge de pacients dins el Programa de pacient crònic complex o de pacient 
crònic avançat amb valoració de la capacitat funcional  

Numerador Nombre total de pacients dins el Programa de pacient crònic complex o de pacient 
crònic avançat amb índex de Barthel calculat  100 

Denominador Nombre esperat de pacients crònics complexos  

Criteri de revisió 
Els pacients inclosos en el Programa han de tenir l’alarma corporativa activada i un 
índex de Barthel calculat en el darrer any. El nombre esperat de pacients es mesura a 
partir de dades de prevalença (4 % del total de la població) 

Estàndard diana  75 % del 4 % esperat com a objectiu inicial. Al final del pilotatge, 100 % 

 
4) Valoració de la capacitat cognitiva dels pacients crònics complexos i dels pacients crònics 

avançats 

Indicador Percentatge de pacients dins el Programa de pacient crònic complex o de pacient 
crònic avançat amb valoració de la capacitat cognitiva 

Numerador Nombre total de pacients dins el Programa de pacient crònic complex o de pacient 
crònic avançat amb qüestionari de Pfeiffer fet  100 

Denominador Nombre esperat de pacients crònics complexos  

Criteri de revisió 
Els pacients inclosos en el Programa han de tenir l’alarma corporativa activada i el 
qüestionari de Pfeiffer fet en el darrer any. El nombre esperat de pacients es mesura a 
partir de dades de prevalença (4 % del total de la població) 

Estàndard diana  75 % del 4 % esperat com a objectiu inicial. Al final del pilotatge, 100 % 

 
5) Millora de la cobertura del Programa d’atenció domiciliària 

Indicador Percentatge de pacients en el Programa de pacient crònic avançat que són dins el 
Programa d’atenció domiciliària 

Numerador Nombre total de pacients dins el Programa de pacient crònic avançat inclosos en el 
Programa d’atenció domiciliària  100 

Denominador Nombre esperat de pacients crònics avançats 

Criteri de revisió 

Els pacients inclosos en el Programa han de tenir activada l’alarma corporativa de 
pacient crònic avançat, del Programa d’atenció domiciliària i NECPAL positiu. El 
nombre esperat de pacients es mesura a partir de dades de prevalença (1,5 % del 
total de la població) 

Estàndard diana  80 % de l’1,5 % esperat com a objectiu inicial. Al final del pilotatge, 100 % 
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6) Pacients dins el Programa de pacient crònic complex amb un pla de cures fet 

Indicador Percentatge de pacients en el Programa de pacient crònic complex amb un pla de 
cures fet 

Numerador Nombre total de pacients dins el Programa de pacient crònic complex amb un pla de 
cures fet  100 

Denominador Nombre total de pacients dins el Programa de pacient crònic complex 

Criteri de revisió 
Els pacients inclosos en el Programa han de tenir activada l’alarma corporativa, un pla 
de cures en Història de Salut o a l’e-SIAP i/o consells actius sobre l’autonomia en el 
darrer any 

Estàndard diana  75 % 

 
7) Pacients dins el Programa de pacient crònic avançat amb un pla de cures realitzat 

Indicador Percentatge de pacients dins el Programa de pacient crònic avançat amb un pla de 
cures fet  

Numerador Nombre total de pacients dins el Programa de pacient crònic avançat amb un pla de 
cures fet  100 

Denominador Nombre total de pacients dins el Programa de pacient crònic avançat 

Criteri de revisió 
Els pacients inclosos en el Programa han de tenir activada l’alarma corporativa, un pla 
de cures en Història de Salut o a l’e-SIAP i/o consells actius sobre autonomia en el 
darrer any 

Estàndard diana  75 % 

 
8) Deteriorament funcional del pacient crònic complex a l’hospital d’aguts 

Indicador 
Percentatge de pacients dins el Programa de pacient crònic complex que presenten 
deteriorament funcional després d’ingressar en una unitat de crònics complexos d’un 
hospital d’aguts  

Numerador 

Nombre total de pacients dins el Programa de pacient crònic complex ingressats en 
unitats de crònics complexos amb índex de Barthel a l’alta inferior a l’índex de Barthel 
a l’ingrés o en els quals no estigui codificat algun dels dos valors de Barthel 
 100 

Denominador Nombre total de pacients dins el Programa de pacient crònic complex ingressats en 
unitats de crònics complexos  

Criteri de revisió 
Evitar el deteriorament funcional hospitalari (índex de Barthel a l’alta major o igual que 
l’índex de Barthel a l’ingrés). Se n’exclouen els èxitus de pacients crònics complexos 
durant l’ingrés 

Estàndard diana  60 % 
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9) Promoció del guany o de la prevenció de la pèrdua de la capacitat funcional del pacient 
crònic complex a l’hospital d’estada mitjana 

Indicador Percentatge de pacients dins el Programa de pacient crònic complex que guanyen 
capacitat funcional o la mantenen després d’ingressar en un hospital d’estada mitjana 

Numerador 
Nombre total de pacients dins el Programa de pacient crònic complex ingressats als 
hospitals d’estada mitjana amb un índex de Barthel a l’alta igual o superior a l’índex de 
Barthel en ingressar  100 

Denominador Nombre total de pacients dins el Programa de pacient crònic complex ingressats als 
hospitals d’estada mitjana 

Criteri de revisió 
Promoure el guany de capacitat funcional a l’hospital o prevenir que es deteriori (índex 
de Barthel a l’alta  índex de Barthel en ingressar). Se n’exclouen els èxitus de 
pacients crònics complexos durant l’ingrés 

Estàndard diana  60 % 

 
10) Promoció del guany o de la prevenció de la pèrdua de la capacitat funcional del pacient 

crònic avançat a l’hospital d’estada mitjana 

Indicador Percentatge de pacients dins el Programa de pacient crònic avançat que guanyen 
capacitat funcional o la mantenen després d’ingressar en un hospital d’estada mitjana 

Numerador 
Nombre total de pacients dins el Programa de pacient crònic avançat ingressats als 
hospitals d’estada mitjana amb un índex de Barthel a l’alta igual o superior a l’índex de 
Barthel en ingressar  100 

Denominador Nombre total de pacients dins el Programa de pacient crònic avançat ingressats als 
hospitals d’estada mitjana 

Criteri de revisió 
Promoure el guany de capacitat funcional a l’hospital o prevenir que es deteriori (índex 
de Barthel a l’alta  índex de Barthel en ingressar). Se n’exclouen els èxitus de 
pacients crònics avançats durant l’ingrés 

Estàndard diana  60 % 

 
Objectiu 5: abordar la polimedicació per prevenir activament les caigudes dels 
pacients crònics complexos i dels pacients crònics avançats i les reaccions adverses 
als medicaments o les interaccions que se’n deriven  
 
11) Prevalença de la polimedicació dels pacients crònics avançats 

Indicador Percentatge de pacients dins el Programa de pacient crònic avançat amb 10 fàrmacs 
o més 

Numerador Nombre total de pacients dins el Programa de pacient crònic avançat amb 10 fàrmacs 
o més  100 

Denominador Nombre total de pacients dins el Programa de pacient crònic avançat 

Criteri de revisió Evitar la polimedicació dels pacients crònics avançats (pacients amb 10 fàrmacs o 
més en el sistema de recepta electrònica) 

Estàndard diana Monitoratge durant un any. Després del pilotatge, percentatge inferior a l’obtengut 
durant el període de monitoratge 
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Objectiu 6: reduir el nombre d’ingressos de pacients crònics complexos i de pacients 
crònics avançats i el nombre de visites als serveis d’urgències potenciant l’atenció 
integral de qualitat a l’atenció primària, especialment a domicili 
 
12) Ingressos de pacients crònics avançats a les unitats de crònics complexos dels hospitals 

d’aguts 

Indicador Percentatge de pacients dins el Programa de pacient crònic avançat que ingressen en 
una unitat de crònics complexos d’un hospital d’aguts 

Numerador Nombre de pacients dins el Programa de pacient crònic avançat que ingressen en una 
unitat de crònics complexos d’un hospital d’aguts  

Denominador Nombre total de pacients ingressats en unitats de crònics complexos 

Criteri de revisió L’objectiu és reduir els ingressos dels pacients crònics avançats als hospitals d’aguts 

Estàndard diana 
Monitoratge durant un any. Després del pilotatge, percentatge inferior a l’obtengut 
durant el període de monitoratge. Informatiu als sectors sanitaris de Ponent i de 
Tramuntana per a 2017 

 
13) Reingressos hospitalaris anuals de pacients crònics complexos en un hospital d’aguts 

Indicador Percentatge de pacients dins el Programa de pacient crònic complex que reingressen 
en un hospital d’aguts en els 90 dies posteriors a l’alta hospitalària 

Numerador 
Nombre d’altes hospitalàries per reingrés (ingrés posterior urgent relacionat 
clínicament amb un altre ingrés previ durant un interval de 90 dies) de pacients 
crònics complexos  100 

Denominador Nombre d’altes hospitalàries de pacients crònics complexos 

Criteri de revisió L’objectiu és reduir el nombre d’ingressos als hospitals potenciant l’atenció primària 

Estàndard diana Monitoratge durant un any. Després del pilotatge, percentatge inferior a l’obtengut 
durant el període de monitoratge 
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14) Reingressos hospitalaris anuals de pacients crònics avançats als hospitals d’estada mitjana 

Indicador Percentatge de pacients dins el Programa de pacient crònic avançat que reingressen 
en un hospital d’estada mitjana en els 90 dies posteriors a l’alta 

Numerador 
Nombre d’altes hospitalàries per reingrés (ingrés posterior urgent relacionat 
clínicament amb un altre ingrés previ durant un interval de 90 dies) de pacients 
crònics avançats  100 

Denominador Nombre d’altes hospitalàries de pacients crònics avançats 

Criteri de revisió L’objectiu és reduir el nombre d’ingressos als hospitals potenciant l’atenció primària 

Estàndard diana Monitoratge durant un any. Després del pilotatge, percentatge inferior a l’obtengut 
durant el període de monitoratge 

 

15) Mitjana de temps d’estada dels pacients crònics complexos als hospitals d’aguts 

Indicador Mitjana de temps d’estada als hospitals d’aguts dels pacients que són dins el 
Programa de pacient crònic complex 

Numerador Sumatori de dies de permanència als hospitals d’aguts dels pacients que són dins el 
Programa de pacient crònic complex 

Denominador Nombre total de pacients que són dins el Programa de pacient crònic complex 
ingressats als hospitals d’aguts 

Criteri de revisió L’objectiu és reduir la mitjana de temps d’estada als hospitals d’aguts potenciant 
l’atenció primària 

Estàndard diana Monitoratge durant un any. Després del pilotatge, mitjana inferior a l’obtenguda durant 
el període de monitoratge 

 
16) Mitjana de temps d’estada dels pacients crònics complexos als hospitals d’estada mitjana 

Indicador Mitjana de temps d’estada als hospitals d’estada mitjana dels pacients que són dins el 
Programa de pacient crònic complex 

Numerador Sumatori de dies de permanència als hospitals d’estada mitjana dels pacients que són 
dins el Programa de pacient crònic complex 

Denominador Nombre total de pacients que són dins el Programa de pacient crònic complex 
ingressats en hospitals d’estada mitjana 

Criteri de revisió L’objectiu és reduir la mitjana de temps d’estada als hospitals d’estada mitjana 
potenciant l’atenció primària 

Estàndard diana Monitoratge durant un any. Després del pilotatge, mitjana inferior a l’obtenguda durant 
el període de monitoratge 
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17) Mitjana de temps d’estada dels pacients crònics avançats als hospitals d’estada mitjana 

Indicador Mitjana de temps d’estada als hospitals d’estada mitjana dels pacients que són dins el 
Programa de pacient crònic avançat 

Numerador Sumatori de dies de permanència als hospitals d’estada mitjana dels pacients que són 
dins el Programa de pacient crònic complex avançat 

Denominador Nombre total de pacients que són dins el Programa de pacient crònic avançat 
ingressats als hospitals d’estada mitjana 

Criteri de revisió L’objectiu és reduir la mitjana de temps d’estada als hospitals d’estada mitjana 
potenciant l’atenció primària 

Estàndard diana Monitoratge durant un any. Després del pilotatge, mitjana inferior a l’obtenguda durant 
el període de monitoratge 

 
18) Nombre de visites anuals dels pacients crònics complexos als serveis d’urgències  

Indicador Ús dels serveis hospitalaris d’urgències per part dels pacients que són dins el 
Programa de pacient crònic complex 

Numerador Sumatori de les visites als serveis d’urgències dels pacients que són dins el Programa 
de pacient crònic complex 

Denominador Nombre de pacients crònics complexos que han contactat amb els serveis 
hospitalaris d’urgències durant l’any 

Criteri de revisió L’objectiu és reduir el nombre de visites als serveis hospitalaris d’urgències potenciant 
l’atenció primària 

Estàndard diana Monitoratge durant un any. Després del pilotatge, mitjana inferior a l’obtenguda durant 
el període de monitoratge 

 
19) Nombre de visites anuals als serveis d’urgències dels pacients crònics avançats 

Indicador Ús dels serveis hospitalaris d’urgències per part dels pacients que són dins el 
Programa de pacient crònic avançat 

Numerador Sumatori de les visites als serveis d’urgències dels pacients que són dins el Programa 
de pacient crònic avançat  

Denominador Nombre de pacients crònics avançats que han contactat amb els serveis hospitalaris 
d’urgències durant l’any 

Criteri de revisió L’objectiu és reduir el nombre de visites als serveis hospitalaris d’urgències potenciant 
l’atenció primària 

Estàndard diana Monitoratge durant un any. Després del pilotatge, mitjana inferior a l’obtenguda durant 
el període de monitoratge 
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Objectiu 9: fer atenció pal·liativa a tots els recursos i nivells, adequant la intensitat a 
les necessitats de cada moment 
 
20) Valoració dels pacients crònics avançats amb l’instrument NECPAL 

Indicador Percentatge de pacients dins el Programa de pacient crònic avançat als quals s’ha 
valorat amb l’instrument NECPAL en el darrer any 

Numerador Nombre de pacients dins el Programa de pacient crònic avançat als quals s’ha valorat 
amb l’instrument NECPAL  100 

Denominador Nombre total de pacients dins el Programa de pacient crònic avançat 

Criteri de revisió Els pacients inclosos en el Programa han de tenir un NECPAL positiu.  

Estàndard diana  80 % 

 
Objectiu 10: assegurar la ruta assistencial establida per a pacients crònics complexos 
 
21) Ingrés de pacients crònics complexos en unitats específiques de crònics complexos dels 

hospitals d’aguts 

Indicador Percentatge de pacients dins el Programa de pacient crònic complex ingressats en 
unitats de crònics complexos dels hospitals d’aguts en el darrer any 

Numerador Nombre de pacients inclosos en el Programa de pacient crònic complex ingressats en 
unitats de crònics complexos dels hospitals d’aguts en el darrer any  100 

Denominador Nombre total de pacients en el Programa de pacient crònic complex ingressats als 
hospitals d’aguts 

Criteri de revisió L’objectiu és aconseguir l’ingrés directe en unitats específiques per optimitzar la 
qualitat assistencial i que no disminueixi la capacitat funcional del pacients 

Estàndard diana El primer any  50 %. Després, avaluació segons els resultats i la complexitat de la ruta 

 
22) Temps de resposta de la consulta d’alta resolució de pacient crònic complex 

Indicador Percentatge de sol·licituds de consulta exprés de pacient crònic complex cursades pel 
metge de família a l’internista ateses en el temps establit 

Numerador Nombre de sol·licituds de consulta exprés de pacient crònic complex cursades pel 
metge de família a l’internista ateses dins de les 48 hores següents  100 

Denominador Nombre de sol·licituds de consulta exprés de pacient crònic complex cursades 

Criteri de revisió 
Obrir agendes de cita perquè l’internista de referència pugui donar un resposta ràpida 
al metge de família davant una descompensació, per tal d’evitar ingressos 
innecessaris 

Estàndard diana Inicialment  60 %  
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23) Temps de resposta telefònica de la consulta d’alta resolució de pacient crònic complex 

Indicador Percentatge de consultes telefòniques a la consulta exprés de pacient crònic complex 
fetes pel metge de família a l’internista ateses en el temps establit 

Numerador Nombre de consultes telefòniques fetes pel metge de família a l’internista de 
referència de la consulta exprés ateses dins les 24 hores següents  100 

Denominador Nombre total de consultes telefòniques fetes a l’internista de la consulta exprés  

Criteri de revisió 
Obrir agendes telefòniques perquè l’internista de referència pugui donar resposta 
ràpida al metge de família davant una descompensació, per tal d’evitar ingressos 
innecessaris 

Estàndard diana Inicialment > 60 %  

 
Objectiu 11: assegurar la ruta assistencial establida per a pacients crònics avançats 
 
24) Ingrés dels pacients crònics avançats directament als hospital d’estada mitjana 

Indicador Percentatge de pacients dins el Programa de pacient crònic avançat que ingressen 
directament en un hospital d’estada mitjana 

Numerador Nombre de pacients dins el Programa de pacient crònic avançat ingressats 
directament als hospitals d’estada mitjana  100 

Denominador Nombre total de pacients dins el Programa de pacient crònic avançat ingressats als 
hospitals d’aguts i als hospitals d’estada mitjana 

Criteri de revisió 
L’objectiu és aconseguir l’ingrés directe des de l’atenció primària (sense passar pels 
serveis d’urgències) dels pacients que siguin dins el Programa de pacient crònic 
avançat  

Estàndard diana 
El primer any, avaluació del pilotatge, ja que hi haurà situacions clíniques —com ara 
caigudes o sospita de necessitat de cirurgia d’urgència— que condicionaran l’ingrés 
als hospitals d’aguts 
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25) Sol·licituds d’ingrés en un hospital d’estada mitjana de pacients crònics avançats que 
estiguin dins el Programa ateses correctament 

Indicador 
Percentatge de sol·licituds d’ingrés en un hospital d’estada mitjana de pacients que 
estiguin dins el Programa de pacient crònic avançat resoltes favorablement en 48 
hores 

Numerador 
Nombre de sol·licituds d’ingrés en un hospital d’estada mitjana de pacients que 
estiguin dins el Programa de pacient crònic avançat resoltes favorablement en 48 
hores des de la sol·licitud  100 

Denominador Nombre total de sol·licituds d’ingrés en un hospital d’estada mitjana de pacients que 
siguin dins el Programa de pacient crònic avançat 

Criteri de revisió La sol·licitud d’ingrés de pacients dins el Programa es considera prioritària. No donar la 
resposta adequada en aquests casos es considera un error del sistema 

Estàndard diana Inicialment  60 %. Final del pilotatge  90 % 

 
Objectiu 15: impulsar la planificació anticipada de les decisions en els casos de 
pacients crònics avançats per centrar l ’atenció en el pacient i en la seva família i 
evitar intervencions indesitjables 
 
26) Planificació anticipada de les decisions en els casos de pacients crònics complexos (al 

començament es mesurarà amb el registre de voluntats anticipades) 

Indicador Percentatge de pacients dins el Programa de pacient crònic complex que tenen 
registre de voluntats anticipades 

Numerador Nombre de pacients dins el Programa de pacient crònic complex que tenen registre 
de voluntats anticipades  100 

Denominador Nombre total de pacients dins el Programa de pacient crònic complex 

Criteri de revisió Història de Salut 

Estàndard diana Monitoratge durant un any. Després del pilotatge, percentatge superior a l’obtengut 
durant el període de monitoratge 
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27) Planificació anticipada de les decisions en els caos de pacients crònics avançats (al 
començament es mesurarà amb el registre de voluntats anticipades) 

Indicador Percentatge de pacients dins el Programa de pacient crònic avançat que tenen 
registre de voluntats anticipades 

Numerador Nombre de pacients dins el Programa de pacient crònic avançat que tenen registre de 
voluntats anticipades  100 

Denominador Nombre total de pacients dins el Programa de pacient crònic avançat 

Criteri de revisió Història de Salut 

Estàndard diana Monitoratge durant un any. Després del pilotatge, percentatge superior a l’obtengut 
durant el període de monitoratge 

 
Objectiu 16: impartir tallers als cuidadors de pacients crònics complexos i de 
pacients crònics avançats per millorar-ne la qualitat de vida 
 
28) Cuidadors de pacients dins el Programa de pacient crònic avançat o de pacient crònic 

complex que reben formació en matèria de cures 

Indicador 
Percentatge de cuidadors de pacients que siguin dins el Programa de pacient crònic 
complex o de pacient crònic avançat que han participat en un taller de cures en el 
darrer any 

Numerador 
Nombre total de cuidadors de pacients que siguin dins el Programa de pacient crònic 
complex o de pacient crònic avançat que han participat en un taller de cures en el 
darrer any  100 

Denominador Nombre total de pacients dins el Programa de pacient crònic avançat o de pacient 
crònic complex 

Criteri de revisió Registre de formació propi 

Estàndard diana Monitoratge durant un any. Després del pilotatge, percentatge superior a l’obtengut 
durant el període de monitoratge 
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Objectiu transversal 
 
29) Professionals de l’atenció primària amb formació en matèria de cronicitat 

Indicador 
Percentatge de professionals de l’atenció primària que han rebut formació bàsica 
sobre l’abordatge de la cronicitat, processos i rutes assistencials dels pacients crònics 
complexos i dels pacients crònics avançats  

Numerador 

Nombre de professionals mèdics, d’infermeria i del treball social de l’àmbit de 
l’atenció primària que han rebut formació bàsica sobre l’abordatge de la cronicitat, 
processos i rutes assistencials dels pacients crònics complexos i dels pacients crònics 
avançats  100 

Denominador Nombre total de professionals sanitaris en els equips de referència 

Criteri de revisió Registre de formació propi 

Estàndard diana Monitoratge durant un any 

 
30) Professionals de les unitats de crònics complexos amb formació en matèria de cronicitat 

Indicador 
Percentatge de professionals de les unitats de crònics complexos que han rebut 
formació bàsica sobre l’abordatge de la cronicitat, processos i rutes assistencials dels 
pacients crònics complexos i dels pacients crònics avançats 

Numerador 

Nombre de professionals mèdics, d’infermeria i del treball social de les unitats de 
crònics complexos que han rebut formació bàsica sobre l’abordatge de la cronicitat, 
processos i rutes assistencials dels pacients crònics complexos i dels pacients crònics 
avançats  100 

Denominador Nombre total de professionals sanitaris als equips de referència 

Criteri de revisió Registre de formació propi 

Estàndard diana Monitoratge durant un any 

 
31) Professionals dels hospitals d’estada mitjana amb formació en matèria de cronicitat 

Indicador 
Percentatge de professionals dels hospitals d’estada mitjana que han rebut formació 
bàsica sobre l’abordatge de la cronicitat, processos i rutes assistencials dels pacients 
crònics complexos i dels pacients crònics avançats 

Numerador 

Nombre de professionals mèdics, d’infermeria i del treball social dels hospitals 
d’estada mitjana que han rebut formació bàsica sobre l’abordatge de la cronicitat, 
processos i rutes assistencials dels pacients crònics complexos i dels pacients crònics 
avançats  100 

Denominador Nombre total de professionals sanitaris en els equips de referència 

Criteri de revisió Registre de formació propi 

Estàndard diana Monitoratge durant un any 
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